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CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ CRISTAL ORADEA                                    

STR. MENUMORUT, NR. 41, ORADEA – 410013, BIHOR        

TEL.: 0259 417495; 0359 178334; E-MAIL: grad.ambliopi@yahoo.com 

Web: www.vazauz.ro  

 

Avizat director CSEI Cristal Oradea  

 prof. Vesa Maria Ramona,  

coordonator proiect  

 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

În perioada 25-27.02.2020 C.S.E.I. “Cristal Oradea  a fost gazda activității de 

predare/învățare/formare din cadrul Parteneriatului strategic Erasmus+ All together (2019-2021), 

cu invitați din școli partenere din Bulgaria, Germania şi Marea Britanie.  

Activitatea a venit în întâmpinarea scopului central al proiectului: schimbul de  bune 

practici cu parteneri europeni în vederea îmbunătățirii diferitelor tipuri de relaţii existente în 

mediul şcolar ca premisă a unei mai bune integrări a copiilor cu cerințe educaționale speciale în 

societate.   

Activitatea a debutat marţi (25 februarie) la sediul instituţiei cu primirea invitaţilor şi 

adresarea unui cuvânt de bun venit din partea doamnei director profesor Vesa Maria  Ramona, 

coordonatorul proiectului. Agenda de lucru pentru prima zi a programului de formare a mai 

cuprins: un program artistic oferit de către copii pentru marcarea evenimentului, vizitarea 

C.S.E.I. „Cristal", realizarea Puzzle+ului All toghether prin tehnica Nano-painting, care a reunit 

fragmente de lucrări realizate de copii din toate şcolile partenere, evaluarea schimbărilor produse 

în fiecare şcoală în ceea ce priveşte îmbunătăţirea relaţiilor de tip “profesor-profesor” şi 

prezentarea unor noi modalităţi de întărire a relaţiilor de tip” profesor-elev” în şcolile partenere.  

       

 

http://www.vazauz.ro/
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    Ziua de miercuri (26 februarie ) a fost dedicată meloterapiei, ca mijloc de întărire a 

relaţiilor de tip “profesor-elev” la copiii cu cerinţe educaţionale speciale şi nu numai. Partenerii 

noştri au participat la o activitate de meloterapie, urmată de un workshop interactiv, în cadrul 

căreia au fost prezentate principiile, modalităţile  de abordare, aspecte metodologice ale 

terapiei,iar la final, s-au realizat diverse instrumente de percuţie utilizându-se materiale diverse.  

 

         
 

În ultima zi, joi (27 februarie), a fost dedicată înotului senzorial. Prima parte a activităţii a 

fost dedicată familiarizării partenerilor cu noţiuni teoretice despre această metodă inovativă şi 

obiectivele urmărite: îmbunătăţirea relaţiei copil-terapeut/profesor, dezvoltarea încrederii în sine, 

dezvoltarea neuromotorie, orientarea într-un mediu diferit(apa), stimulare neurosenzorială. În a 

doua parte a zilei, musafirii au urmărit desfăşurarea unei activităţi de înot senzorial. Pentru buna 

desfăşurare a activităţii derulate la piscina Hotelului Maxim cadrele didactice au fost sprjinite de 

studenţii voluntari de la Facultatea de Geografie, Turism şi Sport, Departamentul Educaţie 

Fizică, Sport şi Kinetoterapie de la Universitatea din Oradea. La finalul zilei a avut loc 

activitatea de evaluare unde partenerii noştri au fost invitaţi să îşi expună părerile, ideile, 

aprecierile. Feedback-ul primit a fost unul pozitiv, musafirii formulând doar aprecieri pozitive în 

ceea ce priveşte modul de organizare al activităţilor, al derulării acestora, subliniind  

originalitatea şi utilitatea acestora. După finalizarea  mobilităţii, cadrele didactice participante  

vor trebui să implementeze în şcolile lor elemente din strategiile prezenate.  

În perioada următoare profesorii din CSEI Cristal vor vizita instituțiile partenere pentru a 

lua, la rândul lor, contact cu noi abordări educaționale în beneficiul copiilor cu CES.  
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Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces- verbal. 

 

Încheiat, prof. Bar Emoke, 

 membru în echipa de implementare 

 

Coordonatori ai activităţii: 

Dir. prof. Vesa Maria Ramona 

Formatori: 

Herman Szabolcs 

Dura Anca 

Todea Stela 

Opriş Aurelia 

Ardelean Ana 

Buboiu Bianca 

Pleş Gabriela 

Kover Monica 

Crişan Adriana 

Coneac Angelica 

Bar Emoke 

Cadre didactice din echipa de implementare: 

Dobran Viorica 

Popa Sanda 

Drimba Rita 
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Tripon Bianca 

Puşcaş Dana 

Borzasi Simona 

Omuţ Lavinia 

Bogdan Codruţa 

Tomozei Dana 

Durne Etelca 

Rada Elisabeta 

Cuc Ioana 

Chişe Angela 

Bodea-Lung Diana 

adm. Berce Mărioara 

secr. Pintea Laura 

cont. Kis Erika 

 

 


